REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO

„Wyobraźnia ukryta w pisance”
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie.
2. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w
Ciechanowcu, jedynym w Polsce Muzeum Pisanki, które powstało z prywatnej kolekcji państwa
Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, profesor Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Jerzego Jasiuka, wieloletniego dyrektora Muzeum Techniki w Warszawie (ponad 1600 pisanek z
całego świata).
3. Koordynatorami konkursu są p. Iwona Jagła-Izdebska, p. Joanna Frydrych-Staszczak oraz p. Wojciech
Bogucki – opiekun merytoryczny Muzeum Pisanki.
4. Celem konkursu jest promowanie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie ich kreatywności,
umiejętności plastycznych oraz pielęgnowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
5. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych oraz
uczniów klas III gimnazjów na terenie województwa lubelskiego.
6. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną wykonaną samodzielnie pracę, a autorem jednej pracy może
być jedno dziecko.
7. Format pracy: pisanka dowolnej wielkości i kształtu, ozdobiona dowolną techniką według uznania
uczestnika konkursu.
8. Każda pisanka powinna być zapakowana w pudełko i opisana metryczką: imię i nazwisko dziecka oraz
opiekuna, nazwa oraz numer telefonu kontaktowego, adres e-mail placówki.

imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………wiek…………………….
nazwa przedszkola/szkoły + nr telefonu + e-mail
…………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko/telefon opiekuna uczestnika
……………………………………………………………………………………………………
9. Do każdej pracy dołączona musi być zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na uczestnictwo dziecka w
konkursie oraz oświadczenie z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1).
10. Do konkursu przedszkole lub szkoła może zgłosić dowolną ilość prac.
11. Prace nieopisane, bez załącznika nr 1 i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w
konkursie.
12. Pisanki przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
13. Kryteria oceny prac to: pomysł i oryginalność, estetyka i samodzielność wykonania.
14. Prace należy składać do 29.03.2019 r. w portierni szkoły w godzinach 7.30-15.00 lub przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 8
z dopiskiem „konkurs – pisanka” (decyduje data stempla pocztowego).
15. Organizator powiadomi laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród do 5.04.2019
(informacja ukaże się na stronie www.urszulanki.lublin.eu).
16. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres sp-s.urszulanki-lublin@wp.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy

Załącznik nr 1
Wojewódzki Konkurs Wielkanocny „Wyobraźnia ukryta w pisance” 2019
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ______________________________________________
w konkursie „Wyobraźnia ukryta w pisance” organizowanym przez Szkołę Podstawową Sióstr
Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu organizowanego przez Szkołę
Podstawową Sióstr Urszulanek UR w Lublinie i akceptuję jego zapisy.
Oświadczam, że nadesłana praca została stworzona wyłącznie przez autora wymienionego w
zgłoszeniu, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie była przedstawiana wcześniej w
innych konkursach.
Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Szkoły Podstawowej
Sióstr Urszulanek UR w Lublinie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z
2006 r. , nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), w tym w szczególności w zakresie wykorzystania
techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
Sióstr Urszulanek UR w Lublinie oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez
względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych autora pracy konkursowej
(imię i nazwisko, nazwa placówki, do której uczęszcza) oraz na wykorzystanie danych i wizerunku autora
wymienionego w zgłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Sióstr Urszulanek UR w Lublinie w celach
związanych z konkursem „Wyobraźnia ukryta w pisance” (organizacja, przeprowadzenie konkursu, listy
laureatów, sprawozdawczość) organizowanym przez Szkołę Podstawową Sióstr Urszulanek w Lublinie.

_____________________________________________________
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uczestników Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego „Wyobraźnia ukryta w pisance” 2019

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że Administratorem Państwa
danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie (ul. Narutowicza
8, 20-004 Lublin) zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych (IOD): sp-s.urszulanki-lublin@wp.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 a/b/c/d/e RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania sprawy, w przypadku
niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu.
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, przez czas
określony w szczegółowych przepisach prawa.
_____________________________________________________
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu

